persones.

Que han donat cobertura a la
necessitat d’habitatge a 160

50 pisos socials

432 persones ateses.

Centre d’Acollida
Abraham

d’accés a una llar, han
compartit aquests habitatges.

44 persones

9 habitatges
compartits

Acollir, protegir,
promoure i
integrar

Sense llar i habitatge
social

Participants el 2018

266

27%

56%
Nacionalitat espanyola

Situació regular
Situació irregular

Situació administrativa de les
persones d’origen estranger
que hem acollit:

Mobilitat
humana

17%

Formació i
inserció laboral

+ de 3.500 hores de serveis

Tel. 683 47 47 41

Pràcticament 7 de cada 10
persones que han participat
en els itineraris d’inserció
han acabat trobant feina.

Reforços educatius
i projectes Brúixola

Infància, adolescència i família

Més de 10.500 persones han participat en el programa
d’acollida i a més de 10.000 se’ls ha ajudat a cobrir
necessitats bàsiques.

Acollida, acompanyament i
cobertura de necessitats bàsiques

punts
d’acollida

27

2.689.913

908.066

135.558
513.920
253.808
4.780

Comunicació i
sensibilització

Administració i
gestió

Atenció social

Voluntariat
Formació i inserció laboral

3%

Cobertura de necessitats bàsiques

23%

Sense llar i habitatge

17%

Infància

12%

21%

24%

Distribució de la inversió en acció social

0,5%

7%

92,5%

2.986.670

13.496
207.673

2.765.501

2.378.563
386.938

Euros

Acollida i acompanyament

0

15

30

%

Total aplicacions

Comunicació i sensibilització
Administració i gestió

Subtotal despeses en acció social

Atenció social
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”

Aplicació dels recursos

Recursos aplicats

34% Fonts públiques

66% Fonts privades

* Les dades de recursos gestionats i de recursos aplicats contenen l’acció
de les Càritas parroquials i interparroquials que treballen de forma
coordinada i integrada amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
Durant el 2018 han sigut 26 Càritas ( +info a WWW.caritassantfeliu.cat)

Total recursos gestionats

Fonts públiques

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments, Diputació, consells comarcals i ministeris
Aportacions IRPF aplicades a atenció social
Fons social europeu

1.781.847

802.089
104.833
113.143
47.018
94.002
183.592
50.232
386.938

Socis i donants
Fundacions
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres
Herències i llegats
Prestació de serveis i altres
Entitats amb cor
Aportacions usuaris
Programa Proinfància Fundació bancària “la Caixa”

Fonts privades

Euros

Recursos

Recursos gestionats

4.970

llars ateses

4%

14.326

persones
beneﬁciades

44%

Espanya

Origen

Comunitaris
3%

El 48% de les llars que hem
atès, estan formades per
famílies amb fills.

Extracomunitaris
53%

50%

65 i més

53%

13%

30 a 64

47%

persones
voluntàries

911

Persones 2018

Gènere

33%

18 a 29

Edats
0 a 17

1 de cada 5 llars en les que
intervenim està formada per
mares soles amb fills.
2 de cada 10 persones que
hem acollit, viuen soles.

Ferides que no cicatritzen

El balanç d’aquest 2018 ens confirma el que ja fa temps que hem anat observant des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que malgrat haver
superat aquest període de crisi que va començar el 2007 i ha durat fins al
2017, encara hi ha ferides obertes que no acaben de cicatritzar.
Seguim observant que malgrat que acompanyem menys llars i persones, continuem amb volums similars d’atencions, és a dir, atenem menys persones però
les atenem més vegades i amb més intensitat.

• El 70% de les persones que hem ajudat, se’ls ha
hagut de donar suport amb necessitats bàsiques.

• Cada cop és més gran la bretxa entre les classes
més benestants i aquelles en situació de major precarietat.

Memòria
social 2018

• L’elevat preu de l’habitatge o els subministraments,
són un altre dels esculls que es troben les famílies.

• La precarietat laboral, en forma de temporalitat i
sous insuﬁcients, aboquen les persones a una situació d’exclusió.

Pots fer voluntariat a Càritas

• Les oportunitats encara són més escasses per a
aquelles persones en situació administrativa irregular.
Triodos: ES06 1491 0001 2130 0011 3288
Caixabank: ES65 2100 5000 58 0200042738
Entra a: www.caritassantfeliu.cat

-

Pots fer-ho com a entitat o empresa

Només si aconseguim ser una societat que situï les persones en el centre de
totes les nostres decisions, que treballi per al bé comú i l’economia solidària,
una societat respectuosa amb el medi ambient i sostenible, podrem
començar a cicatritzar totes aquestes ferides.

Pots fer un donatiu o fer-te’n soci

Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat

La solidaritat forma part de tu
Inclou Càritas en el teu testament o llegat i el futur
de moltes persones tindrà esperança.
Fer testament és la forma d’assegurar que quan no hi siguis, els
teus béns i patrimoni es distribuiran segons la teva voluntat.
Pots fer-ho a favor dels teus éssers estimats i, al mateix temps, de
forma solidària, a favor de projectes que treballen amb les persones en situació d’exclusió i pobresa.

Fer-ho a favor de Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat és ajudar-nos a fer possible un món més just!

SIGUES
de la solució
contra la pobresa

PART

Col·labora amb nosaltres!
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
C/ d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Nif: R-0801973-I
Tel. 652 57 70

